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Under helgen den 12-13 
mars styrde en buss fullas-
tad med bandytjejer mot 
Oslo för att delta i “Jentecu-
pen”. Cupen som arrange-
ras av Ready är en tjejbandy-
träff och spelas i tre klasser. 
De yngsta tjejerna (födda 
00-03) samt  de mittemellan 
(födda 97-99) spelar 7-manna 
medans de äldre (födda 94-
96)  spelar 9-manna.

Ale Surte BK och Kareby 
IS bedriver sen flera år ett 
samarbete på tjejbandysidan. 
Ett samarbete som fungerar 
mycket väl och resulterade i 
att vi deltog med fyra lag i 
Jentecupen. Vi mötte bland 
annat Ready, Solberg och 
Haslum samt dessutom lag 
från Sverige.

Resultatet från vårt match-
ande var gott och vi står upp 

bra i samtliga matcher. Verk-
samheten har i år utökats 
rejält och många nya tjejer 
har kommit till insikt om hur 
roligt det kan vara att spela 
bandy, men det finns såklart 
plats för fler. Nu är säsong-
en slut och vi ser redan fram 
mot nästa säsong.

Per Brantsing Karlsson

En resa med mersmak för framtiden

FOTBOLL

INNEBANDY

DM Västergötland
Trollhättan BoIS – Lilla Edet 1-4
Mål LEIF: Viktor Lundin 2, Marcus 
Olsson, Jonathan Gustafsson.

Halvorstorp – Lödöse/Nygård 
2-1 (1-0)

Alvhem – Trollhättans FK 0-7 
(0-6)

Träningsmatcher
Örgryte IS U – Ahlafors 2-0 (1-0)

Älvängen – Nol 7-0
Mål ÄIK: Niklas Ahlbom, Jonas 
Rhodén, Johan Parinder, Simon 
Enyck, Rahel Faraj, samt två själv-
mål.

Lekstorp – Skepplanda 3-4 (1-2)
Mål SBTK: Martin Svensson 2, Chris-
tian Rönkkö, Linus Carlsson.

Damer
Rössö – Lilla Edet 3-1
Mål LEIF: Sandra Mellqvist.

Bergum – Ahlafors 3-2

Trollhättans FK – Skepplanda 3-2

Division 2 Göteborg damer
FBC Lerum – Ale IBF 2-2 (0-0, 
2-2, 0-0, 0-0)
Mål Ale: Emmelie Södergren, Jennie 
Hedberg. Matchens kurrar: Lisa 
Persson 3, Emmelie Södergren 2, 
Jennie Hedberg 1.
Sluttabell
Ale IBF 18 47 42
FBC Lerum 18 38 39
Sportlife Kungälv 18 13 35
Göteborgs IBK 18 49 34
Lindås IBK 18 14 34
Lindome IBK 18 -8 26
Grundsunds IK 18 -21 15
Guldhedens IK 18 -29 15
Pixbo Wallenstam 18 -31 15
Floda IBK 18 -72 5

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 16 
mars deltog 10 par. Medel var 108 
poäng och följande par placerade 
sig över medel:
1. Torsten Johansson/Rune Ögren   134
2. Leo Bach/Rikard Johansson      133
3. Nils Lindström/Stig Christensson   124
4. Bo Severinsson/Göte Olsson      114
5. Lilly Karlbom/Curt Nilsson          112
6. Karl-Eric Nilsson/Sune Johansson  109

Onsdag 23/3
kl 18.30 Sjövallen

Ahlafors – 
Skepplanda

FOTBOLL I ALE

LILLA EDET. Ny tränare 
och nytt spelsystem.

Och med ett nygam-
malt ankare, Tobias 
Gustafsson, tillbaka i 
backlinjen.

– Jag kan inte säga 
annat än att det ser 
bra ut, säger årsfärske 
tränaren Daniel Len-
nartsson till Alekuriren.

Seriestarten är i antågande 
och på Ekaråsen i Lilla Edet 
är förhoppningarna stora 
inför klubbens fjärde säsong i 
division 3 NV Götaland. Två 
raka sjätteplatser förbyttes till 
en fjärdeplacering i fjol. I år 
har klubben spetsat truppen 
ytterligare och som en förse-
nad julklapp blev det i förra 
veckan klart att Tobias Gus-
tafsson återvänder till faders-
huset efter bara några må-
naders träning hos division 
2-klubben Skoftebyns IF.

"Totti"
– Det finns spelare som inte 
ska lämna sin förening. Ta 
bara Totti exempelvis, han är 
Roma personifierad. Samma 
sak är det med Tobias och 
Lilla Edets IF. Inga jämfö-
relser i övrigt dock, skrat-
tar Daniel Lennartsson som 
gläds över att ha kaptenen 
tillbaka.

– Tobias är en pådrivare 
och var lagets bäste spelare 

Nya LEIF siktar på toppen
– Träningsspelandet lovar gott

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

förra året. Självklart är det ett 
stort plus att ha honom med i 
gänget igen.

Tillsammans med sin spe-
lande hjälptränare, Marcus 
Tersing, håller Daniel Len-
nartsson på att implemente-
ra ett nytt system i LEIF. Det 
raka spelet med långa bollar 
upp på forwards, som var sig-
nifikativt för rödblått förra 
säsongen, har fått ge plats 
för ett 4-2-3-1-system där 
fokus ligger på ett bra pass-
ningsspel.

– Sättet på hur vi bygger 
våra anfall skiljer sig avsevärt 
från det spel som Lilla Edet 
tillämpade i fjol. Nu vill vi ut-
veckla passningsspelet, men 
samtidigt gäller det att vi inte 
blir naiva. Det gäller att få en 
variation och kunna tillämpa 
ett djupledsspel också, säger 
Lennartsson.

Aggressivitet
– Mycket av LEIF:s framgång 
i fjol grundade sig i lagets ag-
gressivitet och att man inte 
bjöd på någonting bakåt. 

Träningsmatchandet har 
givit tränarparet många goda 
resultat och positiva besked. 
I söndags avverkades årets 
första tävlingsmatch där divi-
sion 5-laget Trollhättan BoIS 
slogs tillbaka med klara 4-1.

– Jag tycker att killarna 
har anammat vårt nya spel-
sätt väldigt snabbt. Vi har 
många duktiga fotbollsspe-

lare och en bredd som inte 
är vanligt på den här nivån, 
säger Daniel Lennartsson.

Inför årets säsong har inte 
mindre än nio nya spela-
re anlänt. Konkurrensen är 
knivskarp på de flesta posi-
tioner.

– Det skulle inte alls för-
våna om några av nyförvär-
ven tar plats i startelvan, säger 
Lennartsson som emellertid 
inte vill framhäva någon spe-
lare före den andra.

Graff skadad
Största motgången så här 
långt är den knäskada som 
drabbade Niclas Graff för en 
tid sedan och som håller den 
kreative mittfältaren borta 
resten av våren.

– Ett avbräck, inget tal om 
annat. På den positionen, 
strax bakom vår toppfor-
ward, har dock Anton Gran-
qvist spelat och gjort det rik-
tigt bra. Det finns alternativ 
där också, säger Lennartsson.

Vad är målsättningen för 
säsongen?

– Vi vill vara med och slåss 
i toppen, men vi pratar inte 
i termer om att vi ska vinna 
serien. Vi måste bli stabila-
re än vad som var fallet förra 
säsongen, då man tappade en 
hel del poäng mot bottenla-
gen.

Vilka lag tror du kommer 
slåss om seriesegern?

– Mellerud är ett av lagen, 

sedan tror jag också att IFK 
Uddevalla har blivit ett snäpp 
bättre. Göteborgslagen 
Warta och Väster blir säkert 
också att räkna med.

Seriepremiären för Lilla 

Edets IF äger rum lördagen 
den 16 april borta mot Lärje/
Angered.

Daniel Lennartsson är ny tränare för Lilla Edets fotbollsher-
rar. LEIF har imponerat under träningsmatcherna och blir 
säkert att räkna med i division 3 NV Götaland.

- Älska handboll

www.klubben.se/alehf för mer info

Nu har Claes & Håkan 
hängt fram ALE HF ś nya: 

overaller, träningströjor, 
shorts m.m. 

på TEAM SPORTIA 
I NÖDINGE 

De hälsar oss välkomna!
Ale-Surte BK och Kareby IS samarbetar på tjejsidan. Här är laget födda 97-99.

Svenska bandymästarinnor från Ale 
ALE. Kareby IS och Ale-
Surte Bandyklubb sam-
arbetar inom tjejbandy.

Frukten av samarbe-
tet bidrog till att Kare-
bys damlag överras-
kande vann SM-finalen 
i lördags.

Studenternas i Uppsala, SM-
final i dambandy med AIK 
som motståndare. Mycket 
större än så kan det inte bli. 
Att sedan Kareby IS gick 
vinnande ur striden med 3-2 
gjorde inte saken sämre. I det 
segrande Kungälvslaget spe-

lade dessutom två tjejer från 
Ale. Sofia Adolfsson, 16, från 
Bohus och Victoria Stiller, 
22, Nödinge. SM-guldet är 
klubbens första.

Lokaltidningen hoppas få 
träffa guldhjältarna i veckan.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖSofia Adolfsson.Sofia Adolfsson. Victoria Stiller.Victoria Stiller.

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI


